Šentjernej, 27. marec 2008

Številka 4/2008

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07, UPB1)
razglašam S K L E P o letnem programu kulture v Občini Šentjernej za leto 2008
Številka: 032-174/2008-OS
Datum: 19. 03. 2008

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1), Pravilnik o vrednotenju javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov v Občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 7/07) in 15. člena Statuta Občine Šentjernej
(Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 12/07-UPB1), je Občinski svet Občine Šentjernej, na svoji 16. redni seji, dne 19.03.2008 sprejel

SKLEP
o letnem programu kulture v Občini Šentjernej za leto 2008
1. člen
S sprejemom letnega programa kulture v Občini Šentjernej za leto 2008, se
v občinskem proračunu za leto 2008 izvajalcem kulturnih programov in
kulturnih projektov namenijo proračunska sredstva:
I. programi na podlagi javnega razpisa: do višine 8.000,00 Ä
1. Ljubiteljska kulturna dejavnost
- odrasli pevski zbori
- otroški mladinski pevski zbori (do 15 let)
- instrumentalna skupina
- gledališka skupina (odrasli)
- gledališka skupina (otroci do 15 let)
- lutkovna skupina
- recitacijska in literarna skupina
- folklorna, plesna skupina
2. Organizacija kulturnih prireditev v občini
- organizacija kulturnih prireditev na področju glasbe in plesa, gledališča in
lutk, folklore, likovnega, kiparskega ustvarjanja, literature in drugo.
II. ostali programi in projekti: do višine 1.256.772,00 Ä
1. Knjižnica Mirana Jarca in krajevne knjižnice do višine 59.341 Ä
2. KD Pihalni orkester Občine Šentjernej do višine 6.260,00 Ä
3. vzdrževanje kulturnih spomenikov do višine 8.346,00 Ä
4. tekoči transferi v javne sklade (JS KD) do višine 1.000,00 Ä
5. nakup opreme za zvezo do višine 4.173,00 Ä
6. izgradnja kulturnega doma do višine 1.177.652,00 Ä
2. člen
Cilj sprejema letnega programa kulture je zagotavljanje pogojev za
uresničevanje interesa občank in občanov na področju kulture, ohranjanje
kulturne dediščine, dostopnost kulturnih dobrin in delovanje javnega

sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti.
3. člen
Pod tč. I v prvem členu se sofinancirajo programi na podlagi javnega
razpisa in sicer po Merilih in kriterijih za financiranje in sofinanciranje
javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v Občini Šentjernej, ki
so sestavni del Pravilnika o vrednotenju javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov v Občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej
št. 7/07).
Javni razpis se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej ter na spletni
strani občine.
4. člen
Župan Občine Šentjernej z izvajalci kulturnih programov sklene pogodbe o
sofinanciranju izbranih programov kulture v občini, v kateri se opredeli
kateri programi in v kakšni višini bodo sofinancirani iz javnih sredstev,
časovno se opredelijo roki za izplačilo sredstev in način nadzora nad
porabljenimi sredstvi. Odobrena sredstva izvajalcem morajo biti izplačana
do konca proračunskega leta 2008.
5. člen
Pod tč. II prvega člena se financirajo ostali programi na področju kulture in
sicer na podlagi podpisanih pogodb.
6. člen
Letni program kulture v Občini Šentjernej za leto 2008 začne veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07, UPB1)
razglašam S K L E P o letnem programu športa v Občini Šentjernej za leto 2008
Župan Občine Šentjernej
Številka: 032-175/2008-OS
Franc HUDOKLIN, l. r.
Datum: 19. 03. 2008
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 45/00, 27/02 in 113/07), Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00 in
31/00), 15. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 12/07-UPB1) in Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja letnih
programov športa v Občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 7/07), je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 16. redni seji, dne
19.03.2008 sprejel

SKLEP
o letnem programu športa v Občini Šentjernej za leto 2008
1. člen
Letni programa športa v Občini Šentjernej zagotavlja izvajalcem, da bo
Občina Šentjernej v občinskem proračunu za leto 2008 izvajalcem športnih
programov namenila največ do višine 21.400,00 Ä.
2. člen
Iz proračuna Občine Šentjernej se v letu 2008 zagotovijo sredstva za
sofinanciranje programov športa, ki jih izvajalci športne dejavnosti
prijavijo skladno s pogoji javnega razpisa in vsebino razpisne
dokumentacije.
3. člen
Občina Šentjernej z Odlokom o proračunu Občine Šentjernej za leto 2008
(Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 13/07) zagotavlja proračunska
sredstva, ki so namenjena izvajanju športnih programov.

4. člen
V Letnem programu športa v Občini Šentjernej za leto 2008 se
sofinancirajo naslednje vsebine:
1. Interesna vzgoja otrok in mladine do višine 4.400,00 Ä
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok (Zlati sonček, Naučimo se plavati,
Ciciban planinec) do višine 700,00 Ä
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport do višine 700,00 Ä.
1.2. Športna vzgoja šolskih otrok (Zlati sonček, Krpan, Naučimo se
plavati) do višine 3.000,00 Ä.
2. Kakovostni in vrhunski šport do višine 12.000,00 Ä
3. Športno rekreativna dejavnosti mladine in odraslih do višine
3.000,00 Ä
4. Športne prireditve do višine 2.000,00 Ä
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5. člen
Pogoji in merila za vrednotenje letnih programov športa v Občini
Šentjernej in delitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna so
navedeni v Pravilniku o načinu in postopku sofinanciranja letnih
programov športa v Občini Šentjernej, ki jih je sprejel in potrdil Občinski
svet Občine Šentjernej.
6. člen
Župan Občine Šentjernej z izvajalci športnih programov sklene pogodbe o
sofinanciranju izbranih programov športa v občini, v kateri se opredeli
kateri programi in v kakšni višini bodo sofinancirani iz javnih sredstev,
časovno se opredelijo roki za izplačilo sredstev in način nadzora nad
porabljenimi sredstvi. Odobrena sredstva izvajalcem morajo biti izplačana
do konca proračunskega leta 2007.

7. člen
Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo na podlagi
javnega razpisa ter vrednotenja programov izvajalcev v skladu s Pogoji in
merili za vrednotenje letnih programov športa v Občini Šentjernej, ki so
sestavni del Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja letnih
programov športa v Občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej št.
7/07).
Javni razpis se objavi na spletnih straneh občine in v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej.
8. člen
Letni program športa v Občini Šentjernej za leto 2008 začne veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 12/07, UPB1)

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 12/07, UPB1)

razglašam S K L E P

razglašam S K L E P

Župan Občine Šentjernej
Številka: 032-166/2008-OS
Franc HUDOKLIN, l. r.
Datum: 19. 03. 2008
Na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje (Uradni list RS, št. 54/2007), Odloka o postopku vračanja vlaganj
v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na
območju Občine Šentjernej (Uradni vestnik Šentjernej št. 5/2003), ter na
podlagi 22. člena Statuta Občine Šentjernej – UPB1 (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 12/2007), je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji
16. redni seji, dne 19.03.2008 sprejel

Župan Občine Šentjernej
Številka: 032-168/2008-OS
Franc HUDOKLIN, l. r.
Datum: 19. 03. 2008
Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
94/2007; ZLV-UPB3) in 22. člena Statuta Občine Šentjernej – UPB 1
(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/2007), je Občinski svet Občine
Šentjernej na 16. redni seji dne 19.03.2008, sprejel naslednji

SKLEP
I.
Končnim upravičencem za vračilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje
se izplača razlika med dejanskim plačilom in obveznimi dajatvami – vsoto
vrednosti priključnine in prispevka SIS-u, ki sta v obdobju sklenitve
pravnega posla veljala na tem geografskem območju.
II.
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni
upravičenci, se objavi na spletni strani Občine Šentjernej in na oglasni
deski na sedežu Občine Šentjernej.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 12/07, UPB17)
razglašam S K L E P o sprejemu kavcije ob vpisu
otrok v vrtec Čebelica

Župan Občine Šentjernej
Številka: 032-172/2008-OS
Franc HUDOKLIN, l. r.
Datum: 19. 03. 2008
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjernej – UPB 1 (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 12/2007), je Občinski svet Občine Šentjernej, na
predlog Osnovne šole Šentjernej- za vrtec Čebelica, na 16. redni seji dne
19.03.2008, sprejel naslednji

SKLEP
o sprejemu kavcije ob vpisu otrok v vrtec
Čebelica
I.
Staršem, ki vpišejo otroka v vrtec Čebelica, se ob vpisu zaračuna vpisnina
v višini 50 Ä. Vpisnina se plača ob vpisu otrok v vrtec.
Če starši vključijo otroka v vrtec, se vpisnina poračuna ob plačilu prvega
obroka za vrtec.
Če starši otroka ne vključijo v vrtec, se vpisnina ne vrne.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej in velja do preklica.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
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SKLEP
1. člen
Občinski svet Občine Šentjernej imenuje Posebno občinsko volilno
komisijo za volitve člana Občinskega sveta Občine Šentjernej – pripadnika
romske skupnosti, v sestavi:
Predsednica komisije: Ana Brsan, Gorenje Gradišče 18, 8310 Šentjernej
Namestnica predsednice: Dragica Škrubej, C.O.Ž. 20, 8310 Šentjernej
Janez Hrovat, Mihovo 13, 8310 Šentjernej
Tom Bartol, Trubarjeva cesta 23, 8310 Šentjernej
Sandi Masnik, Prvomajska cesta 8, 8310 Šentjernej
Peter Pucelj, Dolenja Stara vas 49, 8310 Šentjernej
Valentin Hudorovac, Trdinova cesta 19, 8310 Šentjernej
Gregor Kos, Cerov Log 9, 8310 Šentjernej
Za mandatno obdobje štirih (4) let.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 12/07, UPB1)
razglašam S K L E P
Župan Občine Šentjernej
Številka: 032-169/2008-OS
Franc HUDOKLIN, l. r.
Datum: 19. 03. 2008
Na podlagi 41. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS,
št. 1/2007; ZEVP-1-UPB 1) in 22. člena Statuta Občine Šentjernej –
UPB 1 (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/2007), je Občinski svet
Občine Šentjernej na 16. redni seji dne 19.03.2008, sprejel naslednji

SKLEP
1. člen
Občinski svet Občine Šentjernej imenuje Komisijo za sestavo volilnega
imenika državljanov RS – pripadnikov romske skupnosti v sestavi:
Predsednik komisije: Janez Hrovat, Mihovo 13, 8310 Šentjernej
Član komisije: Aleks Kostrevc, Mihovica 33, 8310 Šentjernej
Član komisije: Damir Šiljič, Mihovica 33, 8310 Šentjernej
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
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Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 12/07, UPB1)

na 16. redni seji dne 19.03.2008, sprejel naslednji

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra

razglašam S K L E P
Številka: 032-170/2008-OS
Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.
Datum: 19. 03. 2008
Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
94/2007; ZLV-UPB3) in 22. člena Statuta Občine Šentjernej – UPB 1
(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/2007), je Občinski svet Občine
Šentjernej na 16. redni seji dne 19.03.2008, sprejel naslednji

SKLEP
1. člen
Občinski svet Občine Šentjernej imenuje Občinsko volilno komisijo, v
sestavi:
Predsednica komisije: Marija Rešetič, Mali Ban 14, 8310 Šentjernej
Namestnica predsednice: Tanja Suša, Groblje pri Prekopi 6, 8310 Šentjernej

Tugomir Androja, Trubarjeva cesta 23, 8310 Šentjernej
Slavko Franko, Orehovica 41, 8310 Šentjernej
Pavel Hrovat, Gorenja Brezovica 31, 8310 Šentjernej
Marina Jordan, Ilirska cesta 9, 8310 Šentjernej
Dominko Kušljan, Trubarjeva cesta 25, 8310 Šentjernej
Bojana Rešetič, Kotarjeva cesta 22, 8310 Šentjernej
Za mandatno obdobje štirih (4) let.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 12/07, UPB1)
razglašam S K L E P
Župan Občine Šentjernej
Številka: 032-171/2008-OS
Franc HUDOKLIN, l. r.
Datum: 19. 03. 2008
Na podlagi 35. In 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07-UPB2) in 15. člena Statuta Občine Šentjernej – UPB 1 (Uradni
vestnik Občine Šentjernej, št. 12/2007), je Občinski svet Občine Šentjernej

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobrega na nepremičnini parc. št.
3523/2 – pot v izmeri 54 m2, vpisani v vl. št. 2170, k.o. Gorenja
Orehovica.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 12/07, UPB1)
razglašam S K L E P
Številka: 032-173/2008-OS
Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.
Datum: 19. 03. 2008
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07- UPB2) in 15. člena Statuta Občine Šentjernej – UPB1 (Uradni
vestnik Občine Šentjernej, št. 12/2007) je Občinski svet Občine Šentjernej
na svoji 16. redni seji dne, 19.03.2008 sprejel

SKLEP
1. člen
Občinski svet občine Šentjernej soglaša, da Občinska uprava Občine
Šentjernej začne z aktivnostmi za najem poslovnih prostorov in opreme v
objektu POS-1 v Šentjerneju.
Občinska uprava Občine Šentjernej je dolžna pred podpisom najemne
pogodbe seznaniti Občinski svet Občine Šentjernej o višini najemnine in
ostalih določilih najemne pogodbe.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi Zakona o vrtcih v skladu z 20., 20.a, 20.b, 20.c, 20.č, in 20.d členom je Svet zavoda Osnovne šole Šentjernej na svoji 5. seji dne 27.02.2008 sprejel
naslednji

PRAVILNIK O SPREJEMU OTROK V VRTEC
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se v soglasju z Občino Šentjernej določa (v nadaljevanju
ustanovitelj) način in postopek za sprejem otrok v Osnovno šolo Šentjernej –
Vrtec Čebelica (v nadaljevanju vrtec) sestavo in način dela komisije za sprejem
otrok v vrtec ter kriterije za sprejem otrok.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK V VRTEC
2. člen
Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kot to dopuščajo prostorski in kadrovski
normativi ter normativi za oblikovanje oddelkov.
3. člen
V vrtec se praviloma sprejemajo otroci od dopolnjenega prvega leta starosti do
vstopa v šolo.
Izjemoma je v vrtec možno sprejeti otroka tudi pred dopolnjenim enim letom
starosti, ko starši v celoti izkoristijo porodniški dopust in dopust za nego in
varstvo otroka, otrok pa še ni star eno leto, vendar ne mlajšega od 11 mesecev.
4. člen
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih
mest vse leto.
Vpis otrok za novo šolsko leto se izvede na podlagi obvestil na oglasni deski
vrtca in oglasni deski Občine Šentjernej.
Vlogo za sprejem otrok v vrtec izpolnijo starši oziroma skrbniki otroka (v
nadaljevanju: starši) na posebnem obrazcu, ki ga dobijo pri svetovalni delavki
vrtca v šoli ali na internetni strani vrtca. Natančno izpolnjen obrazec oddajo
svetovalni delavki vrtca. Vloge staršev se označijo z zaporedno številko in
vpišejo v evidenco vlog.
5. člen
Pri vpisu za novo šolsko leto se obravnava vse vloge, ki so prispele do konca
razpisnega roka in izkazujejo potrebo po vključitvi otroka v vrtec z novim
šolskim letom.
III. ODLOČANJE O SPREJEMU OTROK
6. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od

njega pooblaščena oseba.
Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o
njihovem sprejemu Komisija za sprejem otrok.
7. člen
Sklep o sprejemu otroka v vrtec za novo šolsko leto prejmejo starši, ki
izpolnjujejo vse pogoje za vpis otroka v vrtec, najkasneje do konca zakonskega
roka.
Če vrtec otroka ne more vključiti v vrtec, o tem pisno obvesti starše.
8. člen
V sklepu o vključitvi otroka v vrtec je naveden datum sprejema ter rok, v
katerem morajo starši oddati potrebno dokumentacijo (potrdilo pediatra o tem,
da se otrok lahko vključi v vrtec) in vrniti podpisan dogovor iz naslednjega
člena.
9. člen
V roku 15 dni po prejemu Sklepa o vključitvi otroka v vrtec morajo starši, ki
želijo vključiti otroka, podpisati Dogovor o določitvi medsebojnih pravic in
obveznosti staršev in vrtca ter jo dostaviti svetovalni delavki vrtca. S podpisom
dogovora se starši obvezujejo, da bodo otroka vključili v vrtec s tistim dnem, ki
je naveden v Sklepu o sprejemu otroka v vrtec.
Istočasno morajo starši novo vključenih otrok plačati vpisnino v višini, ki jo
določi občina-ustanoviteljica vrtca, kar zagotavlja resnost vpisa in se staršem
poračuna pri prvi oskrbnini.
Če starši ne podpišejo Dogovora - pogodbe z vrtcem v določenem roku, se
šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda
sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
V kolikor starši otroka ne pripeljejo v vrtec z dnem, ki je določen v Sklepu o
vključitvi
(npr. 1.9.2008) in ga ne izpišejo v predpisanem roku (15 dni pred želenim
datumom izpisa), se jim izda sklep o izpisu otroka.
IV. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
10. člen
Komisijo iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika imenuje ravnatelj s
posebnim sklepom. Sestavljena je iz treh članov in sicer:
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·
iz predstavnika Občine Šentjernej, pristojnega za predšolsko vzgojo,
·
iz predstavnika vrtca, ki ga imenuje ravnatelj,
·
iz predstavnika staršev, ki ga imenuje Svet staršev v vrtcu.
V komisijo so lahko vključeni tudi patronažna služba Občine Šentjernej,
svetovalni delavec, pomočnik ravnatelja, vendar brez pravice odločanja.
11. člen
Člani komisije so imenovani za dobo dveh let z možnostjo ponovitve. Mandat
predstavnika staršev je vezan na vključenost njegovega otroka v vrtec.
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na sejah. Delo komisije vodi
predsednik komisije, ki ga izvolijo člani komisije iz svojih vrst na prvi seji.
Seje komisije sklicuje predsednik komisije v dogovoru z ravnateljem.
Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določili Zakona o splošnem
upravnem postopku z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka. Postopek
dela komisije vodi pooblaščena oseba vrtca, ki ima opravljen preizkus znanja iz
ZUP-a.
Če obstaja dvom o resničnosti posameznih dejstev in okoliščin, navedenih v
prijavi za sprejem otrok, sta ravnatelj ali Komisija za sprejem otrok dolžna
preveriti njihovo resničnost.
Komisija lahko zahteva pisno mnenje pristojne institucije ali povabi na sejo
predstavnike institucij, katerih mnenje je pomembno za odločitev o sprejemu
otrok (npr. svetovalno službo, predstavnika Centra za socialno delo, patronažne
službe, starše otroka in druge strokovne delavce).
Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi. Sklep je potrjen z večino glasov
vseh članov.
12. člen
O poteku seje komisije se vodi zapisnik, ki se piše v skladu z določbami
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2),
predvsem pa mora vsebovati naslednje podatke:
·
ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
·
čas, kraj in datum zasedanja komisije, na katerem se odloča o
sprejemu otrok v vrtec,
·
prisotnost članov komisije in drugih vabljenih na seji,
·
število prijavljenih otrok po letnikih rojstva,
·
število prostih mest v vrtcu po letnikih rojstva otrok, upoštevaje tudi
t.i. fleksibilni normativ,
·
število sprejetih in odklonjenih otrok po letnikih rojstva,
·
seznam otrok s skupnim številom točk po letnikih rojstva ter
oznako, kateri otroci so sprejeti in kateri ne,
·
določitev prioritetne liste iz 14. člena tega pravilnika.
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi
predpisi. Vodenje zapisnika zagotavlja vrtec, ki posreduje en izvod zapisnika
organu Občine Šentjernej, pristojnemu za predšolsko vzgojo.
Zapisnik podpišejo vsi prisotni člani komisije.
V. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC IN OBVEŠČANJE
STARŠEV
13. člen
Komisija v skladu s petim odstavkom 20. člena Zakona o vrtcih najprej izmed
vpisanih otrok izbere tiste otroke, za katere so starši priložili odločbo o
usmeritvi oz. potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi
socialnega položaja družine ter sprejme o tem sklep.
Ostale vpisane otroke izbere komisija na podlagi naslednjih kriterijev:
Prednostni kriteriji
št. točk
1. Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na
območju občine Šentjernej.
15
2. Zaposlena sta oba starša otroka.
Otrok živi v enostarševski družini.
10
3. Oba starša otroka sta zavarovana iz naslova kmetijstva.
10
4. Starši ali eden od staršev otroka je dijak ali študent s statusom.
10
5. Eden izmed staršev je zavarovan iz naslova kmetijstva, drugi ima sklenjeno
delovno razmerje.
10
6. Eden izmed staršev je zavarovan iz naslova kmetijstva, drugi je
nezaposlen.
5
7. Zaposlen je le eden izmed staršev.
5
8. Otrok je bil uvrščen v prednostni vrstni red v preteklem letu in v vrtec ni bil
sprejet.
10
9. Otrok pred vstopom v šolo, če je mesto v tej starostni skupini.
10
10. Otrok, ki vstopa v vrtec 01.09.
5
14. člen
Komisija na podlagi kriterijev iz predhodnega člena tega pravilnika določi
prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec s sklepom.
V primeru, da na podlagi 13. člena tega pravilnika več vlog dobi enako število
točk, komisija upošteva točkovno ovrednotene dodatne kriterije po naslednjem
vrstnem redu:
Dodatni kriteriji št. točk
1. Starši imajo že vključenega enega otroka v vrtec Čebelica
2. Družina ima več vzdrževanih otrok. Za vsakega vzdrževanega
otroka 2 točki.
3. Starši se strinjajo z vsako predlagano lokacijo.
4. Otrok, ki lahko prej zapolni prosto mesto v skupini v vrtcu.
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15. člen
Komisija sprejme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi doseženega števila
točk sprejeti v vrtec. Ostale otroke zaradi premajhnega števila točk uvrsti na
čakalno listo po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega do najnižjega.
Druge otroke, ki se kasneje vpisujejo v vrtec, se uvrsti na čakalno listo po
kronološkem vrstnem redu vpisa. Absolutno prednost pri vpisu imajo otroci iz
prvega odstavka 13. člena tega pravilnika.
Komisija najpozneje v roku 8 dni po seji izda vsem staršem pisni sklep o
sprejemu oz. zavrnitvi sprejema otroka v vrtec. Za otroke, ki v vrtec niso bili
sprejeti, se sklep dopolni z obrazložitvijo.
Sklep vrtec osebno vroči tistemu od staršev, ki je podal vlogo za vpis otroka v
vrtec.
16. člen
Zoper sklep lahko starši v 15 dneh po vročitvi sklepa vložijo pritožbo na Svet
zavoda Osnovne šole Šentjernej.
Svet zavoda je dolžan pritožbo obravnavati in pisno odgovoriti nanjo v roku 30
dni. Sklep Sveta zavoda je dokončen.
17. člen
Komisija mora omogočiti staršem na njihovo zahtevo ogled zapisnika o
sprejemu otrok v vrtec, vendar le tistega dela, ki se nanaša na njihovo vlogo.
VI. TRAJANJE SPREJEMA IN IZPIS IZ VRTCA
18. člen
Otroci, sprejeti v vrtec, so vključeni praviloma do vstopa v osnovno šolo.
19. člen
Otroci iz čakalne liste, katerih starši sprejem odklonijo oz. ga želijo prestaviti za
določen čas, se črtajo iz čakalne liste in se ponovno obravnavajo na podlagi
nove vloge.
Če je sprejem prestavljen iz zdravstvenih razlogov ali zaradi podaljšanja
starševskega dopusta (ob predložitvi potrdil), otrok ostane na čakalni listi.
20. člen
Na med šolskim letom izpraznjeno mesto je sprejet otrok, ki je prvi na
prioritetni listi za določeno starostno skupino.
O izpraznjenem mestu vrtec pisno obvesti starše prvega otroka iz prioritetne
liste. V primeru, da se starši ne odločijo za vključitev otroka, vrtec obvesti starše
drugega otroka po prioritetni listi.
V primeru, ko se sprostijo mesta in zanje ni več kandidatov na prioritetni listi,
se lahko v vrtec sprejmejo otroci, za katere so starši vložili vlogo za sprejem
med letom.
Če otrok do konca šolskega leta ni bil sprejet ali ne bo mogel biti sprejet v vrtec
zaradi pomanjkanja prostih mest, starši lahko podaljšajo vlogo za naslednje
šolsko leto. Pri tem se za datum oddaje vloge upošteva oddaja prve vloge.
21. člen
Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih
zagotavlja za predšolske otroke in podatke o predvideni čakalni dobi, ki
predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti vključitve v program vrtca.
22. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli, tudi med letom, s 15-dnevnim
odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi.
Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec.
Otroka se trajno izpiše iz vrtca ob vstopu v osnovno šolo.
VII. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo po postopku in na način,
ki velja za sprejem tega pravilnika.
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok, ki ga
je sprejel Svet zavoda Osnovne šole Šentjernej, dne 04.03.2004.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko da soglasje ustanoviteljica Občina Šentjernej.
Pravilnik objavi Vrtec Čebelica na svoji spletni strani in v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej.
Številka: 24/2008
Šentjernej, dne 27.02.2008
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Predsednica Sveta zavoda
Osnovne šole Šentjernej
Nataša Bregar

